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ΘΕΜΑ :  H   ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ    TO   ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

Σχετ:  α) Η από 07/05/2012 απάντηση του Δ/ντή Τ.Ε. Τεχν. Έργων Περ.Εν.Νήσων  
           β) Η από 15/5/2012 απάντηση της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ  όπως αναρτήθηκαν  στην 

ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ για το έργο Μ-Κ    Σπετσών

1)       Θα σας διηγηθώ μια ιστορία.

 Ήταν μια φορά και ένα καιρό μια ωραία δημόσια παραλία   και πολλοί απλοί 
πολίτες θέλανε να την επισκεφτούν, οπότε η δημοκρατική κυβέρνηση  αποφάσισε ότι η 
πρόσβαση στη παράλια θα  ήταν δωρεάν.

           Όμως ο τοπικός άρχοντας  της περιοχής , αποφάσισε  ότι ναι μεν δεν θα υπήρχε  
εισιτήριο για την είσοδο, ωστόσο όποιος ήθελε να μπει στη παραλία θα έπρεπε πρώτα  να 
αγοράσει   ένα λαχνό αξίας 1.000 € , με τον οποίο θα συμμετείχε στη κλήρωση για ένα 
πολυτελές γιωτ  μεγάλης αξίας.

           Μα ,του λέγανε οι πολίτες , δεν θέλουμε να  πάρουμε λαχνό καθώς ούτε τα λεφτά 
έχουμε ούτε  μας ενδιαφέρει το γιωτ, εμείς απλώς θέλουμε να πάμε στη παραλία και να τη 
χαρούμε .Γιατί μας βάζεις εισιτήριο;

         Εισιτήριο απαντούσε ο άρχοντας ; Που είδατε το εισιτήριο ; .Η πρόσβαση είναι 
δωρεάν ! Οσο για το λαχνό , ορίστε το προβλέπει   η νομοθεσία , στο αρθρο Χ , παρ Υ το 
«systeme mixte», δεν κάνω κάτι παράνομο .Εξάλλου, συνέχισε ο άρχοντας , το γιωτ είναι 
προσφορά της ΕΕ, και αν δεν κάνουμε  τη λαχειοφόρο αγορά  θα το χάσουμε, δεν είναι 
κρίμα να χάσει αυτή τη περιουσία ο τόπος μας ;

         Έτσι   λαχνό   αγόρασαν  μόνο  10  πολίτες   και  καθώς  κανείς  άλλος  δεν 
χρησιμοποιούσε τη παραλία ,  είχαν αυτοί και μόνο  όλο το ελεύθερο να κάνουν ό,τι 
θέλουν σε όλη τη παραλία.  

        Και βέβαια δεν ήταν μόνο μία παραλία. Σε όλη τη χώρα υπήρχαν πολλές δεκάδες 
παρόμοιες παραλίες , με πρόθυμους τοπικούς άρχοντες να τηρήσουν κι  αυτοί το νόμο που 
επιτρέπει  το systeme mixte…..

        



Υ.Γ. Τη συνέχεια της ιστορίας  ελπίζω να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι να τη γράψουμε 
μαζί , στη προσπάθεια να σταματήσει η κοροϊδία  που ξεχειλίζει σχετικά με το μικτό 
σύστημα  , όπως αναφέρω παρακάτω

2)      Όπως λοιπόν απαντά ο  αξιότιμος κΔιευθυντής  Τεχν. Έργων Περ.Εν.Νήσων  , με το α) 
παραπάνω σχετικό έγγραφό του  http://www.sate.gr/nea/2012ΠΕΡΑΤΤ-24878.pdf  και ο 
αξιότιμος κ Δ/ντήε ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο http://www.sate.gr/nea/2012ΥΠΕΚΑ-24887.pdf   
,  στο  έργο   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» 
…..όλα είναι νόμιμα  και  καταλήγουν ,ο μεν πρώτος  (σελ 3) 

«…Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται απόλυτα σαφές (!! υπογράμμιση  δική μου )  ότι το τμήμα  
του  έργου  που  αφορά  στην  κατασκευή  των  δικτύων  αποχέτευσης  προυπ.  12.657.342   δεν 
δημοπρατείται με το   σύστημα  μελέτη –κατασκευή όπως ατυχώς (!! Και πάλι δική μου σημ.)  
αναφέρεται στο έγγραφο σας , αλλά με το σύστημα «των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης…» 

Ο δε δεύτερος (σελ2) 

«…ήτοι με συνδυασμό συστημάτων προσφοράς (άρθρο 8, παρ 8 του Ν 3669/2008) που σε καμιά 
περίπτωση δεν αποτελεί επέκταση του  συστήματος Μ-Κ (που αφορά  στην ΕΕΛ ) στα δίκτυα  
αποχέτευσης» 

   Θυμάστε φαντάζομαι το παλιό τραγούδι : «Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και …..»

3) Προχωρώντας παραπέρα την «τεκμηριωμένη σκέψη» των κ.Διευθυντών  και των 
ομοϊδεατών τους , θα έλεγα ότι δεν έπρεπε να σταματήσουν στην ένωση  του έργου του 
Βιολογικό Σπετσών μόνο με το δίκτυο αποχέτευσης. 

Θα πρότεινα να δημοπρατηθούν με το μικτό σύστημα , στο ίδιο έργο επίσης και : 
ι) Το νέο δημαρχείο Σπετσών   ιι)  Η επέκταση του λιμένα Σπετσών   ιιι)  Ο ΧΥΤΑ
iv) Τα πεζοδρόμια του νησιού v) Το κέντρο υγείας vi) Η ετήσια συντήρηση της οδοποιίας 
του νησιού  vii)  Η εκθάμνωση και εκχόρτωση των οικοπέδων  κ.ο.κ.  Νόμιμο δεν θα 
είναι ;

      Ετσι , με μια μόνο επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης , θα καθάριζαν μια και 
καλή .«Όλα σε ένα , νοικοκυρεμένα» όπως έλεγε η διαφήμιση. 

4)     Επειδή  λοιπόν η κοροϊδία  ξεχείλισε  και  η  αδράνεια  μας  έχει  επιτρέψει  στο 
παρακράτος των μελετοκατασκευών να οργιάζει και πάλι ,βλέπουμε  τα τελευταία 2 
χρόνια  να προωθείται ασύστολα η νέα ανακάλυψη του  παρακράτους: το μικτό σύστημα 
(systeme mixte) .Αναφέρομαι σε παρακράτος καθώς :

• Το κράτος  έχει εκφραστεί ξεκάθαρα μέσω του κατεξοχήν αρμόδιου φορέα που 
εποπτευτεί  τα  Δημ..Εργα  ,  της  ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ  ,  χαρακτηρίζοντας  τη 
διαδικασία  αυτή ΞΕΚΆΘΑΡΑ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ(βλ 
http://www.sate.gr/nea/2012ΥΠΥΜΕΔΙ-24807.pdf τελευταία  απάντηση  , 
http://www.sate.gr/nea/2012ΥΠΥΜΕΔΙ-24661.pdf  προηγούμενη για το έργο 
ΣΠΕΤΣΩΝ και  http://www.sate.gr/nea/2011ΣΑΤΕ-23953.pdf  αρχικό γράμμα 
καταπέλτης του Γ.Δ/ντη ΥΠΥΜΕΔΙ για έργα στη Κοζάνη) 

http://www.sate.gr/nea/2011%CE%A3%CE%91%CE%A4%CE%95-23953.pdf
http://www.sate.gr/nea/2012%CE%A5%CE%A0%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%99-24661.pdf
http://www.sate.gr/nea/2012%CE%A5%CE%A0%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%99-24807.pdf
http://www.sate.gr/nea/2012%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%91-24887.pdf
http://www.sate.gr/nea/2012%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A4-24878.pdf


• Το μικτό σύστημα το έχουν κατήγγειλαν ως διεφθαρμένο και απαράδεκτο 
όλες οι εργοληπτικές  οργανώσεις , σε μια μοναδική σύμπτωση απόψεων ,.

• Δείτε σχετικά το  Πόρισμα της ομάδας εργασίας για Μ-Κ που  σύστησε το 
ΥΠΥΜΕΔΙ      http://www.sate.gr/nea/Πρακτικό_3.pdf               όπου    στη σελ  1 και 
6    , ζητείται η πλήρης κατάργηση του συστήματος .

• Δείτε  και πρόσφατη σχετική επιστολή του ΣΤΕΑΤ 
 http://www.steat.gr/manager/upload/images/Epistoli pros YPOMEDI gia protipa 
tefxi dimopr. erga epexergasias limaton.doc  

       Όμως ,  παρά τη ομόφωνη καταγγελία ,  ουδέν γίνεται.  Μήπως όντως το 
παρακράτος  υπάρχει  ,  είναι  δυνατό   και  δεν  ενοχλείται  από  τις  «γραφικές» 
καταγγελίες  ;

 5)         Με την επιστολή αυτή  καλώ  τη διοίκηση του Συνδέσμου μας να επανακτήσει 
το δυναμισμό που επέδειξε πριν 3 έτη , τότε που για τη μπλοκάρισμα των παράνομων 
όρων κατά τη δημοπράτηση των Βρεφονηπιακών Σταθμών γίνανε παραστάσεις  στον 
Περιφερειάρχη ( στην ίδια Περιφέρεια που τώρα  οργανώνει το μικτό σύστημα ) και σε 
Δημοτικά   Συμβούλια  ,   άρθρα  σε  εφημερίδες  γράφηκαν  ,  και     ενέργειες 
μπλοκαρίσματος  διαγωνισμών  οργανώθηκαν  ,ενώ  μέχρι  και  εισαγγελική  παραγγελία 
ζητήθηκε για να ληφθούν έγγραφα.
 
               Μέχρις στιγμή , τέτοιος δυναμισμός δεν έχει επιδειχτεί κατά του μικτού 
συστήματος  ,  ενώ  αντιθέτως  στους  μέχρι  σήμερα  διαγωνισμούς  καθώς  και  στον 
συγκεκριμένο των Σπετσών συμμετέχουν αρκετά μέλη της Διοίκησης μας καθώς και των 
διοικήσεων των άλλων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

6)         Καλώ επίσης όσους συναδέλφους συμφωνούν μαζί μου και με την άποψη ότι 
το  μικτό  σύστημα  είναι  σάπιο  και  μη  ανεκτό,  καθώς   υποκλέπτει  κατασκευαστικό 
αντικείμενο από πάμπολλες  εργοληπτικές επιχειρήσεις  που δεν θέλουν να μπλέξουν με 
το διεφθαρμένο κύκλωμα της μελετοκατασκευής  ,  σε συνεννόηση  και συστρατευση 
ώστε να καταγγείλουμε με κοινές δυνάμεις και έξοδα σε όλες τις αρμόδιες   αρχές και 
μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το απαράδεκτο καθεστώς δημοπράτησης.

Παρακαλώ η  επιστολή αυτή  να  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα  του συνδέσμου,  στο 
τμήμα ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ.

Γιώργος Κυριακόπουλος
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